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Обласні державні адміністрації, 
Київська міська державна 
адміністрація

Щодо забезпечення збалансування 
місцевих бюджетів у поточному році

З метою стабільного функціонування бюджетної системи у поточному 
році Урядом вжито ряд заходів.

27 березня 2014 року внесено зміни до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2014 рік" з урахуванням оновленого макроекономічного 
прогнозу розвитку України на 2014 рік. Новий бюджет враховує реалії 
економічної ситуації та динаміку її розвитку.

Зокрема, суттєво зменшено прогнозні показники доходів місцевих 
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів. Прогноз таких доходів визначено в сумі 65,1 млрд. грн., що на 4,5 
млрд. грн. або на 6,5% менше показника затвердженого в січні. Реалістичність 
нового прогнозу підтверджується станом надходжень до місцевих бюджетів. 
Так, за підсумками січня - травня 2014 року надійшло 24,9 млрд. грн. доходів, 
що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, що 
становить 100,6% розрахункового показника Мінфіну на відповідний період.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 156-р від
01.03.2014 р. «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році 
в процесі їх виконання», яким зокрема зобов’язано місцеві державні 
адміністрації розробити та затвердити протягом місяця плани заходів щодо 
наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до 
бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 
відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії 
бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та 

'•с посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
О Також Урядом прийнято низку рішень, що сприятимуть запобіганню

утворенню заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних 
^  установ та створенню умов для гнучкого стимулювання працівників, зокрема:
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- постанова Кабінету Міністрів України № 88 від 25.03.2014 «Про
внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
23.03.2011 № 373» (щодо встановлення розміру надбавок
педагогічним працівникам);

- постанова Кабінету Міністрів України № 89 від 25.03.2014 «Про 
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
30.09.2009 № 1073» (щодо встановлення розміру надбавок працівникам 
бібліотек);

- постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 25.03.2014 «Деякі 
питання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я» (щодо 
здійснення виплат (надбавок до заробітної плати та матеріальних допомог) 
медпрацівникам).

Проте, якщо зі сторони держави залучаються усі дієві важелі щодо 
підтримки місцевих бюджетів та попередження виникнення ризиків їх 
розбалансування, то заходи, які вживаються на місцях є малоефективними, 
більшість місцевих органів влади підійшла до виконання доручень Уряду без 
розуміння суті доручень та економічної ситуації в країні, про що свідчить 
наступне.

Незважаючи на те, що зміни до державного бюджету на 2014 рік 
внесено уже більш як два місяці тому, на сьогодні ще не уточнено показники 
по 43 місцевих бюджетах із 667 бюджетів, які мають прямі міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом.

При цьому, по 15 бюджетах не визначено навіть дату проведення сесій 
місцевих рад, у тому числі по обласному бюджету Дніпропетровської області, 
бюджету м. Києва, 4 бюджетах міст обласного значення (м. Ладижин 
Вінницькій обл., м. Маріуполь Донецької обл., м. Житомир, м. Одеса), та 
9 районних бюджетах (по 1 бюджету у Вінницькій, Закарпатській, 
Чернівецькій областях, 2 - у  Донецькій та 3 -  у Дніпропетровській областях).

Враховуючи, що уточнення бюджетів пов’язані із зменшенням видатків 
за окремими статтями, не внесення змін зумовлює взяття зобов’язань, які не 
забезпечені ресурсом, та зростання обсягів кредиторської заборгованості.

Аналіз інформації про виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України № 156-р від 01.03.2014 р., наданої обласними та Київською міською 
держадміністраціями, засвідчив, що місцевими органами влади не забезпечено 
належне виконання пункту 1 зазначеного розпорядження в частині 
затвердження комплексу конкретних заходів з наповнення місцевих бюджетів 
та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Затверджені 
ними заходи:

- не містять конкретних очікуваних результатів, що не дає можливості 
проаналізувати дотримання вимоги стосовно отримання додаткових 
надходжень до місцевих бюджетів (не менше 2% доходів загального фонду) 
чи економії бюджетних коштів (не менше 1% видатків на галузі бюджетної 
сфери);



- не визначають системних напрямків роботи щодо комплектування 
сучасної мережі бюджетних установ, спроможної надавати якісні послуги на 
рівні європейських стандартів.

Крім цього, по переважній більшості місцевих бюджетів затверджені 
заходи мають здебільшого декларативний характер. В основному отримання 
додаткових надходжень передбачено за рахунок активізації роботи з ліквідації 
заборгованості зі сплати податків та зборів, перегляду пільг, наданих 
місцевими органами влади та здійснення інших заходів. Економія бюджетних 
коштів заплановано досягти шляхом скорочення не першочергових видатків 
та запровадження жорсткого режиму економного використання.

Тобто, їх реалізація сприятиме лише отриманню тимчасової економії 
коштів і не вплине на підвищення рівня забезпеченості місцевих бюджетів.

Водночас, місцеві органи влади інформують, що спільно з податковими 
органами проводиться робота з вишукання додаткових джерел надходжень до 
бюджету, у тому числі здійснюються заходи з детінізації економіки, що дало 
можливість залучити в І кварталі поточного року додатковий ресурс в обсязі 
196,4 млн. грн. та виконати затверджені плани заходів (крім Запорізької, 
Львівської, Харківської, Херсонської та Черкаської областей).

Проте стан надходжень у звітному періоді доходів, що враховуються 
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, свідчить про протилежне -  
розрахункові показники не виконано по 332 (із 6^2, які мають прямі 
міжбюджетні відносини з державним бюджетом) місцевих бюджетах на суму
263,6 млн. гривень.

Збільшується і податковий борг до місцевих бюджетів -  станом на
01.04.2014 зростання зафіксовано по усіх регіонах (крім Львівської, 
Полтавської та Рівненської областей), проти початку року ріст становить 
10,7% або 189,7 млн. гривень.

Щодо виконання плану заходів в частині економії коштів, то вони 
виконані лише по 7 регіонах (Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Хмельницька та Черкаська області) в основному за 
рахунок скорочення не першочергових видатків.

Проте, дана інформація є сумнівною, оскільки по усіх регіонах станом
01.04.2014 р. зросла кредиторська заборгованість в порівнянні з початком 
року.

Тобто, місцеві органи влади не налаштовані на переорієнтацію 
стереотипів у здійсненні реальних, конкретних кроків, які б забезпечували 
підвищення рівня забезпеченості місцевих бюджетів.

Варто також зауважити, що при здійсненні розподілу наявного 
фінансового ресурсу місцевих бюджетів не у всіх випадках враховується 
пріоритетність спрямування коштів.

Так, із розподілених протягом січня -  травня п. р. вільних залишків 
бюджетних коштів в обсязі 3,5 млрд. грн. лише 0,5 млрд. грн., або 15,3%, 
спрямовано на заробітну плату, оплату енергоносіїв та інші захищенні



видатки, решта коштів (3,0 млрд. грн., або 84,7%) спрямовано на фінансування 
капітальних та інших непершочергових видатків. При цьому, у Харківській 
області цей показник становить 94,1 %, Миколаївській та Одеській -  92,9%, 
Луганській -  90,4%, Донецькій -  89,7%, Дніпропетровській -  89,2%.

Суттєво впливають на рівень ресурсного забезпечення місцевих 
бюджетів порушення фінансово-бюджетної дисципліни. За І квартал 
2014 року органами Державної фінансової інспекції України виявлено 
фінансових порушень, що призвели до втрат комунальних ресурсів, на суму
387,6 млн. грн., що на 34,1% (+98,5 млн. грн.) більше ніж у відповідному 
періоді минулого року.

Такий стан справ не сприяє збалансуванню місцевих бюджетів, 
негативно впливає на фінансування видатків місцевих бюджетів, в першу 
чергу видатків за захищеними статтями та спричиняє відволікання ресурсу 
єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів 
місцевих бюджетів. В поточному році Казначейством надано таких позик на 
суму 12,6 млрд. грн., заборгованість станом на 01.06.2014 складає 
2,2 млрд. гривень.

Водночас на сьогодні до Міністерства фінансів надходять численні 
звернення стосовно збільшення граничного обсягу позик на покриття 
тимчасових касових розривів, визначеного пунктом 4 Порядку покриття 
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1204.

З метою попередження виникнення ризиків порушення термінів виплати 
заробітної плати та відпускних педпрацівникам і недопущення соціальної 
напруги в колективах Державній казначейській службі доручено збільшити 
граничний обсяг таких позик у червні - липні поточного року на 30 %.

Проте, враховуючи пасивність місцевих органів влади у проведенні 
роботи із зазначених питань, що створює ризики розбалансування місцевих 
бюджетів та звернення стосовно виділення додаткових коштів з державного 
бюджету наприкінці року, що в нинішніх умовах є практично нереальним, 
зважаючи на вкрай обмежені фінансові ресурси держави і економічну 
ситуацію такі позики надаватимуться місцевим бюджетам, які 100% 
забезпечені коштами на оплату праці працівників бюджетних установ.

Також, у разі не виправлення ситуації, результати роботи місцевих 
органів влади будуть враховуватись під час прийняття рішень щодо 
фінансування видатків, не віднесених до першочергових, яке наразі 
проводиться з урахуванням ресурсної забезпеченості, наявних та прогнозних 
залишків єдиного казначейського рахунка, зареєстрованих бюджетних 
зобов’язань.

Враховуючи викладене, прошу вжити невідкладних заходів щодо 
підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни, зокрема:



переглянути затверджені плани заходів та забезпечити виконання 
підпункту 1 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України № 156-р від
01.03.2014 р .;

врахувати норми постанов Кабінету Міністрів України № 88 від 
25.03.2014, № 89 від 25.03.2014, № 95 від 25.03.2014 щодо встановлення 
надбавок працівникам бюджетної сфери;

- у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій, 
інших соціальних виплат та оплати енергоносіїв і комунальних послуг 
розробити та здійснити комплекс конкретних заходів щодо погашення 
заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання у 
першочерговому порядку на ці виплати не менш як 90 відсотків наявних 
бюджетних коштів загального фонду місцевих бюджетів;

про проведену роботу поінформувати Міністерство фінансів до 1 липня 
2014 року.

Міністр
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Нагорний В.І.


